
normas de

evacuação
Extintor

Caminho de evacuação

Caminho de evacuação 
alternativo

Botão de alarme

Telefone

Você está aqui

Ponto de reunião

Bomba de incêndio
Percurso final de 
evacuação 

Símbolos (plantas de emergência)

I I

Número Nacional de Emergência

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital

Bombeiros Voluntários  Oliveira do Hospital

     

GNR - Oliveira do Hospital

Centro de Saúde de Oliveira do Hospita

Município de Oliveira do Hospital (Proteção Civil)

112

238 600 740

238 602 707

238 640 110

238 604 444

238 600 250

238 605 250

 Lagares da Beira

Todos devem deixar o material escolar nas salas

A saída deve ser feita por filas, encostados  à parede e com o delegado  à frente

Ao delegado de turma cabe a missão de :

abrir a porta da sala de aula na sua totalidade

Conduzir os colegas, atrás de si, através dos corredores, escadas e espaços 
exteriores, até ao local de reunião;

Assegurar um ritmo de saída, que deve ser rápido mas ordeiro e sem correrias

A ordem de evacuação é assinalada por um toque de alarme ( três toques da 
campainha interrompidos por pequenas pausas );

Quando soar o alarme, as salas de aula, de trabalho ou de outra actividade 
qualquer deverão ser abandonadas;

Os alunos, professores e funcionários deverão fazer uma evacuação rápida e 
ordeira, acatando as instruções emanadas superiormente.

Os alunos devem ter em atenção o seguinte:

Contactos



d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  e x e r c í c i o s  d e  e v a c u a ç ã o

PreparaçãoPrincípios Atuação
O toque de  

Deixar imediata e obrigatoriamente o edifício 

Todo o pessoal, docente e não docente, deve:

Verificar a evacuação completa dos diferentes espaços da escola

Tomar as medidas necessárias para a evacuação das pessoas com 
dificuldades de mobilidade

Dar sinal das janelas em caso de impossibilidade de evacuação

Guiar e enquadrar os alunos

Prever a assistência aos alunos com dificuldade de mobilidade

Evacuar as salas ordenadamente fechando as portas atrás de si e 
respeitando o sentido da evacuação

Garantir que os alunos caminham rápida e ordeiramente em direcção ao(s) 
ponto(s) de reunião

Todas as pessoas

Devem sair do edifício ordenadamente e manter-se  solidárias com o    seu 
grupo

Devem concentrar-se no(s) ponto(s) de reunião

Contar todos os alunos e verificar se falta algum

Não deixar o(s) ponto(s) de reunião sem autorização

Voltar aos lugares de trabalho depois do Responsável pela Segurança ter 
dado autorização

Analisar brevemente os motivos e desenvolvimento do exercício de 
evacuação

Todos os ocupantes 
 devem conhecer 
o sinal de alarme

Verificar o bom 
funcionamento dos 

dispositivos e 
equipamentos ligados à 

segurança

Verificar o 
desimpedimento das 
vias de evacuação

Controlar o tempo que 
demora a evacuação

Referenciar e assinalar 
bem o(s) ponto(s) de 

reunião, afastado(s) dos  
edifícios e das vias de 
acesso dos meios de  
socorro (viaturas dos 

Bombeiros, 
ambulâncias)

Assegurar que estes  
locais são bem 

iluminados à noite

Definir a metodologia da 
contagem dos alunos

 

Fazer soar o alarme

Alertar os Bombeiros 
e/ou o 112,
alertar protecção civil

Evacuar
Sair das salas de aula, 
laboratórios, gabinetes, refeitório, 
cozinha, bar, gimnodesportivo …

Caminhar pelas vias de 
evacuação ordeiramente

Sair do edifício em direcção 
ao(s) ponto(s) de reunião no 
exterior

Reunir

Contar

Retomar as actividades

Avaliar

alarme
significa
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